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2020 తలిలద్ండురల్ అభిపారయ్ సేకరణ సరేవుక్ సుసావగ్త్ం 

 మా పాఠశాల సంఘం, విద్యా ర్థుల అభివృద్ధలిో ఎంత మేరకు దోహదపడుతంద్ధ అనే సూచికగా 

తల్లదిండ్రడుల మరియు సంరక్షకుల అభిడ్రపాయాలు ఉపయోగపడతాయి. డ్రపతి సంవతస రం, 

యాదృచిి కంగా ఎంపిక చేసిన క ంంతమంద్ధ తల్లదిండ్రడులను మా పాఠశాల గురించిన ఒక డ్రపశాా వళికి 

టూకీగా సమాధానాల్లవవ వలసింద్ధగా కోరతాము. ఈ సంవతస రం, మీ కుటంబం ఎంపిక చేయబడంద్ధ. 

 

 మేము ఈ సర్వవ  ఫల్లతాలను పాఠశాల అభివృద్ధ ికోసం ఉపయోగిసా్తము. విద్యా భా్య స మరియు శిక్షణ శాఖ, 

విద్యా ర్థుల నుండ మరిన్నా  సతఫ ల్లతాలను రాబట్టందుకు కృషి చేసా్తనా  పరిశోధనలో ఈ ఫల్లతాలను 

ఉపయోగిసా్తంద్ధ. 

 

 ఈ సర్వవ కు మీ డ్రపతిసప ందనలు అనామకంగా ఉంచబడతాయి. విద్యా భా్య స మరియు శిక్షణ శాఖ తరఫున, 

ORIMA పరిశోధన సంసు ఈ సర్వవ ను న్నరవ హిసా్ంద్ధ. ORIMA పరిశోధన సంసు గోపా తా చట్టం 1988లో ఉనా  

ఆస్ట్రటల్లయా గోపా తా సూడ్రతాలను అనుసరించి మీ హకుు లకు ఎటవంటి భంగం కల్లగించదు. ORIMA 

పరిశోధన సంసు రాస్ట్్ట మరియు సంబంధిత డ్రపాంతాల చట్టట లత పాటగా, గోపా త (మార్కు ట్ మరియు 

స్తమాజిక పరిశోధన) కోడ్ 2014కు కూడా కటటబడ ఉంటంద్ధ. 

 

 సూచనలు 

• మీర్థ సమాధానమిచేే  ముందు డ్రపతి డ్రపశ్ా ను జాడ్రగతగాా చదవండ 

• రు ల్ పై మీర్థ ఇవ్వవ లనుకునే జవ్వబును డ్రపతిబంబంచే ఐచిి కానా్న  ఎంచుకోండ.ఉద్యహరణకు 

పాఠశాల డ్రపాంగణంలో చెతాా చెద్యరాలను పూరిగాా న్నర్మూ ల్లంచాల్ల అనేద్యన్నకి మీర్థ ఆమోద్ధంచే 

పక్షంలో, ద్ధగువ చూపిన విధంగా మీర్థ 'ఏకీభవిసా్తనాా ను'ఎంచుకోవలసి ఉంటంద్ధ.  

o దయచేసి 'ఏకీభవించను అలాగన్న తిరసు రించను' ఐచిే కాన్నా  మీర్థ న్నజంగా 

ఇదేఅభిడ్రపాయానా్న  కల్లగి ఉంట్ లేద్య మిడ్రశ్మ అభిడ్రపాయానా్న  వా కంా చేయాలంట్మాడ్రతమే 

ఎంచుకోవ్వలన్న గురా్థంచుకోండ. దీన్నన్న డఫాల్ట డ్రపతిసప ందనగాఎంచుకోకూడదు. 
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మీ పిలల ిఅభయస నం గురించి 

కిరంద్ధ పరు ట్నలు మీ పిలల ివిద్యయాా యస ం గురించిన దృషిట్కు ణాలను వివరిస్తతిా . పరి ాపరు ట్న కోసం 

సరియెం ం నదన్న మీర్థ భ్యవించే పెటెటా  ఎంపిక చేస్తకోవడం ద్యడ్రవ్వ మీ అంగీకారాన్నన్ లేద్య అసమమితిా  

తెల్లయజేర స్తథియిా  సూచించండ. 

 

దయచేసి 2020వ సంవతసరంలోన్న మీ అనుభవ్వలను మాతర్వమ్ దృషిట్కల్ ఉంచుకోవడం మరియు మీ 

పిలలల్ందర్మ పాఠశాలలో ఏ విధంగా ఉంటనానర్వా  ద్యన్నపెం ం  ఆధారపడ మీ పరితస పందనలను 

తెల్లయజేయండ. సంబంధిత పరు ట్నలనీన్ ‘నా బడడ్’ లేద్య ‘నా పిలలిు’గా చదవవచుచ్. 

 

1.పాఠశాలలో నేర్థే కోవడాన్నా  నా బడడ 

చాలాఆనంద్ధసా్తనాా డు 

My child enjoys the learning they do at school  

2.ఈ పాఠశాల నా బడడను చాలా 

గౌరవంగాచూస్తకుంట్కంద్ధ 

This school treats my child with respect  

3.నా బడడ తన తదుపరి విద్యా  

సంవతస రాన్నకిసర్థుకుపోగల్లగే విధంగా ఈ 

సంవతస రంమదుతు లభించింద్ధ 

My child has been supported this year to adjust to 
his/her new year level  

4.పాఠశాలలో నా బడడ చాలా 

స్తరక్షితంగాఉనా టి భ్యవిసా్తనాా డు 

My child feels safe at school  

5.వేధింపులకు పాలప డేవ్వరిన్న 

అడుడకునేందుకుపాఠశాలలో నేర్థే కునా  

నెం ం పుణాా లు మరియువా్య హాల పట్ ినా బడడకు 

విశావ సం ఉంద్ధ 

My child feels confident about the skills and 
strategies they have learnt at school to address 
bullying behaviours  

6.నా బడడ పాఠశాలలోన్న తటి విదా్య ర్థులరా హం 

ప ంందగల్లగినటి భ్యవిసా్తనాా డు 

My child feels accepted by other students at 
school  

7.ఈ పాఠశాల నా బడడలో 

బాధా తాయుతమైనభ్యవ్వన్నా  పెంప 

ంంద్ధంచుకునేలా అవకాశాలనుఅంద్ధసా్ంద్ధ 

This school provides opportunities for my child to 
develop a sense of responsibility  

8.ఈ పాఠశాలలో విద్యా  డ్రపమాణాలు నాపిలలికు 

తగిన సవ్వలును విస్తర్థతునాా యి 

The academic standards at this school provide 
adequate challenge for my child  

9.నా బడడకు నేరే్థ కోవడంక్టతరమైనపుప డు, 

మరింత పటటదలతనేరే్థ కునేలా ఈ 

పాఠశాలడ్రపోతస హిసా్తంద్ధ 

This school encourages my child to persist when 
learning is difficult  

10.నా బడడ తన తరగతి పనులకు 

సంబంధించిసవ ంత అభిర్థచుల మేరకు 

పరిశోధనచేయగలుగుతునాా డు 

My child can explore their own interests when it is 
related to their class work  

11.నా బడడ ఇటీవల పాఠశాలలో 

వేధింపులకుగురయాా డు 

My child has been bullied recently at school  

12.నా బడడ న్నరణయాలు తీస్తకోవడం 

మరియుసమసా లను పరి ు్ రించుకోవడం 

వంటి వ్వటిలోఈ పాఠశాల సహాయ సహకారాలు 

అంద్ధసా్ంద్ధ. 

This school provides opportunities for my child to 
make decisions and solve problems  

13.ఈ పాఠశాల నా బడడ ఆసకాులు 

మరియుస్తమరాిా లకు అనుగుణంగా 

వివిధకారా డ్రకమాలను న్నరవ హిసా్తంటంద్ధ 

This school provides diverse programs for my 
child’s interests and abilities  
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14.నా బడడ ఆతూ విశావ స్తన్నా పెంప 

ంంద్ధంచుకోవడంలో ఈ పాఠశాల 

మంచిఅవకాశాలను కల్లప సా్ంద్ధ 

The school provides my child with opportunities to 
build his/her confidence  

15.నా బడడ పాఠశాల కారా డ్రకమాలలోపాలగ 

నేందుకు కావలసిన అవకాశాలను ఈపాఠశాల 

కల్లప సా్ంద్ధ 

This school gives my child opportunities to 
participate in school activities  

16.హోమ్ వరు  మరియు పాఠశాలలోన్న 

పనులఒతిడాన్న మేనేజ్ చేస్తకోవడం 

ఎలాగోతెల్లయజేయడం ద్యవ రా నా 

బడడకుసంస్తు గత నైపుణాా లను నేర్థప తునాా ర్థ 

My child is taught organisational skills to help 
him/her with managing homework and schoolwork 
load  

17.నా బడడ విద్యా భా్య సంలో నేనుపాలగ నగల్లగేలా 

ఈ పాఠశాల నాకు అవకాశానా్న కల్లప సా్ంద్ధ 

This school gives me opportunities to participate in 
my child’s education  

18.ఈ పాఠశాల నా బడడకు మంచి 

నాణా తతకూడన విదా ను అంద్ధసా్తందన్న 

నేనునముూ తునాా ను 

I feel confident that this school provides a good 
standard of education for my child  

 

ఈ పాఠశాలలోన్న ఉపాధాా  యుల గురింాచి 

డ్రకింద్ధ డ్రపకట్నలు మీ బడడ / పిలలి ఉపాధాా యుల దృష్టషిటకోణాలను వివరిసా్తయి డ్రపతి డ్రపకట్న కోసం 

సరియెం ం నదన్న మీర్థ భ్యవించే పెటెటను ఎంపిక చేస్తకోవడం ద్యవ రా మీ అంగీకారాన్నన్ లేద్య అసమమితిా  

తెల్లయజేర స్తథియిా  సూచించండ. 

దయచేసి 2020వ సంవతసరంలోన్న మీ అనుభవ్వలను మాతర్వమ్ దృషిట్కల్ ఉంచుకోవడం మరియు మీ 

పిలలల్ ఉపాధాయుయిు ఏ విధంగా ఉంటనానర్వా  ద్యన్నపెం ం  ఆధారపడ మీ పరితస పందనలను 

తెల్లయజేయండ. 

 

19.ఉపాధాా యులు బోధన పట్ ి

చాలాఉతాస హంగా మరియు ఆశావహంగా 

ఉనాా ర్థ 

Teachers are enthusiastic and positive about 
teaching  

20.ఈ పాఠశాలలో ఉపాధాా యులు 

మరియుతల్లదిండ్రడుల మధా  

డ్రపభ్యవవంతమెం ం నరీతిలో 

ఉతరాడ్రపతాు తరాాలుజర్థగుతునాా యి 

There is effective two-way communication 
between the teachers and parents at this school  

21.నా బడడ అవసరమైనపుప డు 

ఉపాధాా యులనుండ నేర్థే కోవడంలో అదనపు 

సహాయానా్న కూడా ప ంందగలుగుతునాా డు 

My child gets extra help with learning from 
teachers when needed  

22.ఈ పాఠశాలలోన్న ఉపాధాా యులు నా బడడతన 

శ్కి ామేరకు ఉతమా పన్నతీర్థ 

కనబర్వే లాఆకాంక్షిసా్తనాా ర్థ 

Teachers at this school expect my child to do 
his/her best  

23.ఉపాధాా యులు నా బడడ పురోగతి 

గురించితగిననా్న  పరాా యాలు ననాు  

సండ్రపద్ధంచార్థ 

Teachers communicate with me often enough 
about my child’s progress  

24.ఉపాధాా యులు నా బడడ 

అభా సనాఅవసరాలకు తగినటిగా సప ంద్ధసాూ, 

వ్వరిఉపయోగకరమైన 

అభిడ్రపాయాలనుతెల్లయజేసా్తనాా ర్థ 

Teachers provide useful feedback and respond to 
the learning needs of my child  
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25.నా బడడ అభివృద్ధని్న ఏ 

విధంగామూలాా ంకనం చేసా్తరో నేను 

అరుంచేస్తకునాా ను 

I understand how my child is assessed  

26.ఆసకి ాకల్లగించే విధంగా 

(అభా సనాన్నా )నేరిప ంచడంలో 

ఉపాధాా యులుఅతాు తమా డ్రపతిభను 

కనబర్థసా్తనాా ర్థ 

The teachers are very good at making learning 
engaging  

27.నా బష్టడడ తన ఉపాధాా యుల 

ద్యవ రాఅభా సనం పట్ ిడ్రేరణను ప 

ంందుతునాా డు 

My child feels motivated by his/her teachers to 
learn  

28.ఈ పాఠశాలలోన్న ఉపాధాా యులు 

ఆశావహధోరణిన్న అలవర్థసా్తర్థ 

Teachers at this school model positive behaviour  

 

మా పాఠశాల గురింాచి 

డ్రకింద్ధ డ్రపకట్నలు పాఠశాల పరిసరాలు మరియు పాఠశాల సంఘంత గల సంబంధాన్నా  గురించి వివరిసా్తయి 

డ్రపతి డ్రపకట్న కోసం సరియెం ం నదన్న మీర్థ భ్యవించే పెటెటను ఎంపిక చేస్తకోవడం ద్యవ రా మీ అంగీకారాన్నన్ లేద్య 

అసమమితిా  తెల్లయజేర స్తథియిా  సూచించండ. 

దయచేసి 2020వ సంవతసరంలోన్న మీ అనుభవ్వలను మాతర్వమ్ దృషిట్కల్ ఉంచుకోవడం మరియు ఈ 

పాఠశాలత గల అనుబంధం గురించి మీర్థ ఏ విధంగా అనుభూతి చెందుతునాా రనే ద్యన్నపై ఆధారపడ మీ 

డ్రపతిసప ందనలను తెల్లయజేయండ. 

 

29.ఈ పాఠశాల పరిశుడ్రభమైన 

చకు గాన్నరవ హించగల్లగే సదుపాయాలను 

మరియుసౌకరాా లను కల్లగి ఉంద్ధ 

This school has clean and well-maintained facilities 
and properties  

30.నేను నాకు కావలసిన సమాచారాన్నా  

పాఠశాలయ కు  స్తధారణ సమాచార మారాగలలోప 

ంందగలుగుతునాా ను. 

I am able to get the information I need through the 
school’s regular communication channels  

31.ఈ పాఠశాల తల్లదిండ్రడుల 

అభిడ్రపాయాలకువిలువిసా్తందన్న నేను 

భ్యవిసా్తనాా ను 

I feel this school values parents’ contributions  

32.నాకు ఉండే ఎటవంటి సందేహాల 

న్నవృతికాోసమైనా పాఠశాల 

సిబబ ంద్ధన్నసండ్రపద్ధంచడంలో నేను 

సౌకరా వంతంగాభ్యవిసా్తనాా ను 

I feel comfortable about approaching this school 
with any concerns I might have  

33.ఈ పాఠశాల ష్టస్తు న్నక సంఘంత గటిటబంధానా్న  

కల్లగి ఉంద్ధ 

This school has a strong relationship with the local 
community  

34.ఈ పాఠశాల అన్నా  స్తంసు ృతిక 

విశావ స్తలుమరియు అలవ్వట్నిు గౌరవించడం 

గురించినడ్రపాముఖా తను తెల్లయజేసా్తంద్ధ 

This school communicates the importance of 
respecting all cultural beliefs and practices  

35.ఈ పాఠశాల తల్లదిండ్రడుల 

అభిడ్రపాయాలనుచాలా డ్రశ్దగిా పరిగణనలోకి 

తీస్తకుంటంద్ధ 

This school takes parents’ concerns seriously  

36.పాఠశాల నా కుటంబం య కు  

విశావ స్తలుమరియు ఆశ్లను గౌరవించి 

విలువన్నసా్తంద్ధ 

The school respects and values my family’s beliefs 
and wishes  
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37.ఈ పాఠశాలలో అంద్ధంచబడే 

విద్యా డ్రపమాణాలను మరింత 

మెర్థగుపరిచేందుకు, ఈపాఠశాల ఎలపిుప డూ 

కృషి చేసా్తంద్ధ 

This school always aims to improve the quality of 
education it provides  

38.విద్యా ర్థులలో ఆశావహ డ్రపవరనానుపెంప 

ంంద్ధంపజేరందుకు, ఈ పాఠశాల 

చకు టిమారాగలను కల్లగి ఉంద్ధ 

This school has a consistent approach to promoting 
positive student behaviour  

39.ఈ పాఠశాల తన స్తమరాు ా లు 

మరియుమెర్థగుపర్థచుకోవలసిన అంశాల 

గురించిన పూరిఅావగాహనను కల్లగి ఉంద్ధ 

This school has a clear understanding of its 
strengths and areas for improvement  

40.ఈ పాఠశాల అన్నా  కోణాలలోనూవిద్యా ర్థుల 

అభివృద్ధని్న ప ంందుతంద్ధ 

This school celebrates student achievements in all 
areas  

 

పాఠశాల గురింాచి స్తధా రణ స్ం ంంతృపి ా

డ్రపతి డ్రపకట్న కోసం సరియెం ం నదన్న మీర్థ భ్యవించే పెటెటను ఎంపిక చేస్తకోవడం ద్యవ రా మీ అంగీకారాన్నన్ లేద్య 

అసమమితిా  తెల్లయజేర స్తథియిా  సూచించండ. 

దయచేసి 2020వ సంవతసరంలోన్న మీ అనుభవ్వలను మాతర్వమ్ దృషిట్కల్ ఉంచుకోవడం మరియు మీర్థ 

తరచుగా ఏ విధంగా అనుభూతి చెందుతునాడ్రననే ద్యన్నపెం ం  ఆధారపడ మీ పరిసాపందనలను తెల్లయజేయండ. 

 

41.వికోటరియన్ పబకి్ సూు ల్లవ ధివిధానం 

విద్యా ర్థులను వ్వరి జీవితంలోన్నతదుపరి దశ్కు 

సిదంి చేయగలదన్న నేనువిశ్వ సిసా్తను 

I feel confident that the Victorian public school 
system prepares students for the next phase of 
their life  

42.ఈ పాఠశాల విద్యా ర్థులను వ్వరిజీవితంలోన్న 

తదుపరి దశ్కు సిదంి చేయగలదన్ననేను 

విశ్వ సిసా్తనాా ను 

I feel confident that this school prepares students 
for the next phase of their life  

43.వికోటరియన్ పబకి్ పాఠశాలలుస్తధారణంగా 

విద్యా ర్థులకు మెర్థగైనవిదా ను అంద్ధసా్తందన్న 

నేనువిశ్వ సిసా్తనాా ను 

I feel confident that Victorian public schools 
generally provide a good standard of education 
for students  

44.మ ష్టతంాగా, ఈ పాఠశాలలో నా బడడప 

ంందుతునా  విదా ను గురించి నేను 

చాలాతృపితా ఉనాా ను 

Overall, I am satisfied with the education my child 
receives from this school  

 

 

రిమోట్ మరియు ఫ్ల కి్స బు ల్ లెరిన ింగ్ యొక్క  అనుభవాలు 

2020 మొత్తిం, చాలామింది విద్యా ర్థులు రిమోట్ మరియు ఫ్ల కి్స బు ల్ లెరిన ింగ్ వ్ా వ్ధుల అనుభిం పింద్యర్థ 

(ఇింట్లక్సనుిండి నేర్థు కోవ్డిం అని కూడా అింటార్థ). ఈ సింవ్త్బు రిం పాఠశాల మెర్థగుదల కోసిం తోడప డడానిి 

ఈ అనుభవ్ిం గురిించి డిపార్టఫ్లమెింట్ సమాచారానిన  సేక్రిస్తింది.  

45. [ASK ALL] దయచేసి మీ బిడడ సింవ్త్బు రిం ఫ్ల ు నని ఎించుకోిండి: ఒక్వేళ ఈ పాఠశాలలో మీ పిలక్సలు ఒక్రి 

క్ింటే ఎక్కక వ్ మింది ఉింటే దయచేసి అత్ా ింత్ ఇటీవ్ల పుట్టటనరోజు ఉనన  మీ బిడడ సింవ్త్బు రిం ఫ్ల ు నని 

ఎించుకోిండి మరియు మిగిలిన ప్రశ్న లక్క సమాధానిం ఇచేు టపుప డు ఈ బిడడ గురిించి ఆలోచిించిండి. 
 

ఫిండేషన్ Foundation 
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సింవ్త్బు రిం 1 Year 1 

సింవ్త్బు రిం 2 Year 2 

సింవ్త్బు రిం 3 Year 3 

సింవ్త్బు రిం 4 Year 4 

సింవ్త్బు రిం 5 Year 5 

సింవ్త్బు రిం 6 Year 6 

సింవ్త్బు రిం 7 Year 7 

సింవ్త్బు రిం 8 Year 8 

సింవ్త్బు రిం 9 Year 9 

సింవ్త్బు రిం 10 Year 10 

సింవ్త్బు రిం 11 Year 11 

సింవ్త్బు రిం 12 Year 12 

అపఫ్లప్ేడ్ చేయబడిన Ungraded 

 

46. [ASK ALL] 2020 లో రిమోట్ మరియు ఫ్ల కి్స బు ల్ లెరిన ింగ్ వ్ా వ్ధుల సమయింలో మీ బిడడ ఇింట్లక్స  నుిండి 

నేర్థు క్కింద్య? 

అవును - మా బిడడ రిమోట్ మరియు ఫ్ల కి్స బు ల్ 

లెరిన ింగ్ వా్ వ్ధుల సమయింలో  ప్రధానింగా ఇింట్ట 

నుిండి నేర్థు క్కింది 

Yes – my child has mainly learnt from home 
during periods of remote and flexible learning 

అవును - కానీ మా బిడడ పాఠశాల ఆన్-సైట్ఫ్లక్క కూడా 

హాజరనింది (ఉద్యహరణక్క, మీర్థ 

అనుమతించబడిన వ్రక ర్ అనతే)  

Yes – but my child has also attended school on-
site (for example, if you are a permitted worker)  

లేదు - మా బిడడ పాఠశాల ఆన్-సైట్ఫ్లక్క హాజరవ్డిం 

కొనాగిించిింది (ఉద్యహరణక్క, మీర్థ 

అనుమతించబడిన వ్రక ర్ అనతే లేద్య మీ బిడడ 

స్పప షలిస్టట స్కక లుక్క హాజరననట్లక్సతే) 

No – my child has continued to attend school on 
site (for example if you are a permitted worker, 
or if your child has attended a specialist school) 

 

 

47. [Show if Q46=1 or 2] మీ బిడడ ఇంటో్లనండి నేర్చు కంటున్న ప్ప టి ఒక సాధారణ వారం గురిించి 

ఆలోచిస్కత , ఇింట్లక్స  నేర్థు కోవ్డింలో మీ బిడడక్క సహాయరడడానిి మీర్థ (లేద్య మీ ఇింట్టలోని ఇత్ర పెదదలు) 

సుమార్థగా మొత్తిం ఎింత్ సమయిం వెచిు ించార్థ? 
 

ఏమీ లేదు - మా బిడడక్క ాధారణింగా సహాయిం 

అవ్సరిం కాలేదు 

None - my child typically didn’t need help 

వారానిి 1 గింట క్ింటే త్క్కక వ్ Less than 1 hour per week 

వారానిి 1 - 3 గింటలు 1 – 3 hours per week 

వారానిి 4 - 5 గింటలు 4 – 5 hours per week 

వారానిి 6 - 10 గింటలు 6 – 10 hours per week 

వారానిి 11 - 20 గింటలు 11 – 20 hours per week 

వారానిి 20 గింటల పైనే Over 20 hours per week 
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48. [Show if Q46=1 or 2] ాధారణింగా, ఇింట్లక్స  నుిండి నేర్థు క్కనేటపుప డు మీ బిడడ పాఠశాల రని ఎింత్  మొత్తిం 

పిందిింది అని మీర్థ అనుక్కింటారా? 

మరీ చాలా త్క్కక వ్ Far too light 

కొించిం త్క్కక వ్ A bit light 

సరిపోననింత్గా About right 

మరీ ఎక్కక వ్ Too much 

మరీ చాలా ఎక్కక వ్ Far too much 

49. [Show if Q46=1 or 2] రిమోట్ మరియు ఫ్ల కి్స బు ల్ లెరిన ింగ్ ఇలా చేసిింది.. 

మా బిడడ త్న పాఠశాల రనిలో తకు వ నిమగన ిం 

అయ్యా లా లేద్య ఆసి తని క్నబరచేలా 

My child less engaged with or interested in their 
schoolwork 

మా బిడడ త్న పాఠశాల రనిలో నిమగన ిం అయ్యా  లేద్య 

ఆసి తని క్నబరిచే ఫ్ల ు నలో తేడా లేక్కిండా  

No difference to my child’s level of engagement 
with or interest in their schoolwork  

మా బిడడ త్న పాఠశాల రనిలో మరంత 

నిమగన మయ్యా లా లేద్య ఆసి తని క్నబరచేలా 

My child more engaged with or interested in 
their schoolwork 

[Show if Q46=1 or 2] ఇింట్లక్స  నుిండి నేర్థు కోవ్డింలో మీ అనుభవ్ిం గురిించి ఆలోచిస్కత , ిింది 

వాా ఖా్ లతో మీర్థ ఎింత్వ్రక్క అింగీక్రి తా ర్థ లేద్య విభేది తార్థ :` 
50. మా బిడడ ప్రత రోజూ ఏమి చేయాలో నేను అరుిం 

చేసుక్కింటాను 

I understand what my child is expected to do 
each day 

51. నాక్క అవ్సరమైనపుప డు నేను మా బిడడ టీచర్ఫ్లను 

సింప్రదిించగలను 

I can contact my child’s teacher(s) when I need 
to 

52. మా బిడడ పురోగత గురిించి త్గినింత్ త్రచుగా 

టీచర్థక్స మాతో క్మ్యా నికేట్ చే తార్థ 

Teachers communicate with me often enough 
about my child’s progress 

53. మా బిడడక్క వారి టీచర్(లు)త తగినంత 

సండ్రపద్ధంపు ఉంద్ధ 

My child has adequate contact with their 
teacher(s) 

54. ఇింట్లక్స  జర్థగుతునన  ఇత్ర విషయాల ద్యా రా మా 

బిడడ త్రచుగా చదువు నుిండి రరధాా నిం 

చిందుతుింది 

My child often gets distracted from studying by 
other things happening in the house 

55. ఆన్ఫ్లలైన్ (ఉద్య. స్్ల్ మీడయా) లో 

జర్థగుతునా  ఇతర వి్యాల ద్యవ రా మా బడడ 

తరచుగా పరధాా నం చెందుతుంద్ధ 

My child often gets distracted from studying by 
other things happening online (e.g. social media) 

56. మా బిడడ ప్రత పాఠశాల రోజు, పూరి ారోజుకు 

సమానమైన పాఠశాలపన్న చేసా్తంద్ధ 

My child does a full day’s worth of schoolwork 
every school day 

57. ఇింట్లక్స  నుిండి నేర్థు కోవ్డిం 

మొదలైనరప ట్టనుించి, మా బడడ ఏం 

నేర్థే కుంటంద్ధ అనేద్యన్న పట్ ినాకు మెర్థగైన 

అవగాహన ఉందన్న నేను అనుకుంటనాా ను 

Since learning from home started, I feel like I 
have a better understanding of what my child is 
learning 

58. ఇింట్లక్స  నుిండి నేర్థు కోవ్డిం 

మొదలైనరప ట్టనుించి, పాఠశాల ద్యన్న రిమోట్ 

Since learning from home began, the school has 
improved aspects of its remote learning delivery 
over time 
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66. [Show if Q46=1 or 2] మొత్తిం మీద, రిమోట్ మరియు ఫ్ల కి్స బు ల్ లెరిన ింగ్ రటక్స పాఠశాల యొక్క  విధానింతో 

మీర్థ ఎింత్ సింత్ృపిత చింద్యర్థ? 

చాలా అసింత్ృపిత చింద్యను Very dissatisfied 

అసింత్ృపిత చింద్యను Dissatisfied 

సింత్ృపితగానీ లేద్య అసింత్ృపితగానీ చిందలేదు Neither dissatisfied or satisfied 

సింత్ృపిత చింద్యను Satisfied 

చాలా సింత్ృపిత చింద్యను Very satisfied 

 

[Show if Q46=1 or 2] భవిషా తుత గురిించి ఆలోచిస్కత , విద్యా ర్థులక్క రిమోట్ మరియు ఫ్ల కి్స బు ల్ లెరిన ింగ్ 

అిందుబాటులో ఉిండాలని మీర్థ ఎింత్వ్రక్క అింగీక్రి తా రో దయచేసి స్కచిించిండి: 

67. ఇన్ఫె క్షన్ ప్రమాద్యవ్కాశానిన  తాతాక లిక్ింగా 

త్గి గించడానిి (ఉద్య. బడడ జలుబు లక్షణాలు 

కన్నపించినపుప డు) 

Temporarily to reduce infection risk (e.g. when 
the child is showing cold symptoms) 

68. బిడడ ప్రతేా క్ అవ్సరాలక్క పూరితచేయడానిి 

తాతాక లిక్ింగా (ఉద్య. పాఠశాలకు హాజరవవ డాన్నకి 

ఆడ్రతుత) 

Temporarily to accommodate a child’s special 
needs (e.g. anxiety to attend school) 

69. బిడడ / తష్టల్లదిండ్రడుల ఎంపికను పూరిచాేయడాన్నకి 

శాశ్వ తంగా  

Permanently to accommodate child / parent 
choice 

 

లెరాి ంగ్ అంశాలను కాలడ్రకమేణా 

మెర్థగుపరిచింద్ధ 

59. ాధారణ ఆన్ఫ్లసైట్ లెరిన ింగ్ఫ్లతో పోలిసేత, 

ష్ట కిిస బుల్ మరియు రిమోట్ లెరాి ంగ్ వా వధి(లు) 

సమయంలో విదా్య వి్యిక స్తధనపై పాఠశాల 

మరింత దృషిట పెటిటంద్ధ 

Compared to normal onsite learning the school 
had more of an emphasis on academic 
achievement during period(s) of flexible and 
remote learning 

60. ాధారణ ఆన్ఫ్లసైట్ లెరిన ింగ్ఫ్లతో పోలిసేత, 

ష్ట కిిస బుల్ మరియు రిమోట్ లెరాి ంగ్ వా వధి(లు) 

సమయంలో విద్యా రథి ప్ేయసుబు పై పాఠశాల 

మరిింత్ దృఫ్లటట పెట్టటింది 

Compared to normal onsite learning the school 
had more of an emphasis on student wellbeing 
during period(s) of flexible and remote learning 

61. మా బిడడ ఇింట్లక్స  నుిండి నేర్థు కోవ్డింలో 

సహాయరడటానిి మా బిడడక్క పాఠశాల మరియు 

టీచరక్స ద్యా రా మించి మదదతు పిందినటుక్స నేను 

భావి తాను 

I feel well supported by my child's school and 
teachers to help my child learn from home   

62. మా బిడడ త్న త్రగత గదిలో నేర్థు కోగలిగినింత్ 

సమరువ్ింత్గానే ఇింట్లక్స  నుిండి నేర్థు కోగలదని 

నేను భావి తాను 

I feel that my child can learn just as effectively 
from home as they can in the classroom 

63. త్లిక్సింప్డుల ఫీడ్ఫ్లబాా కఫ్లక్క పాఠశాల 

సమరువ్ింత్ింగా సప ిందిించిింది 

The school has responded effectively to 
feedback from parents 

64. వికోటరియా లోని పాఠశాల వ్ా వ్సుపై (వికోటరియాలోన్న 

అన్నా  పాఠశాలలు) నాకు నమూ కం ఉంద్ధ 

I have confidence in the school system in 
Victoria (ALL schools in Victoria) 

65. విక్ట టరియా లోని ప్రభుత్ా  పాఠశాల వ్ా వ్సుపై 

(వీటిన్న రాస్ట్్టం లేద్య పబకి్ సూు ళి్ల అన్న కూడా 

అంట్టర్థ) నాకు నమూ కం ఉంద్ధ 

I have confidence in the government school 
system in Victoria (these are also known as the 
state or public schools) 
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70. [Show if Q46=1 or 2] రిమోట్ మరియు ఫ్ల కి్స బు ల్ లెరిన ింగ్ మీ ాధారణ రగట్టపూట కారా క్లాపాలక్క (ఉద్య. 

రని, ఇింట్ట రనులు మొదలైనవి) ఎింత్ ఆటింక్ిం క్లిగిసుతింది? 

ఏమాప్త్ిం ఆటింక్ిం లేదు Not at all disruptive 

కాసత ఆటింక్ిం Slightly disruptive 

ఒక్ మోసతర్థ ఆటింక్ిం Moderately disruptive 

చాలా ఆటింక్ిం Highly disruptive 

అత్ా ింత్ ఆటింక్ిం Extremely disruptive 

71. [Show if Q46=1 or 2] మీ బిడడక్క వైక్లా ిం లేద్య అదనపు అవ్సరాలు ఉనాన యా? 

అవును Yes 

లేవు No 

 

72. [Ask Q71=1] రిమోట్ మరియు ఫ్ల కి్స బు ల్ లెరిన ింగ్ సమయింలో మీ బిడడ పాఠశాల ఈ ిింది మదదతులలో 

వేట్టనైనా మీ బిడడక్క అిందిించిింద్య? దయచేసి వ్రితించే అనిన ింట్టనీ ఎించుకోిండి.  

మీ బిడడ వ్ా ి తగత్ విద్యా  ప్రణాళిక్లు రూపిందిించిింది 

లేద్య సవ్రిించిింది 

Created or modified your child’s Individual 
Education Plans 

ఫ్లస్కట ెంింట్ సపోర్ట ప్ూపు సమావేశ్ిం నిరా హించిింది Held a Student Support Group meeting 

ఇింట్లక్స  నుిండి నేర్థు కోవ్డానిి మదదతుగా ట్కాన లజీ 

తోడాప టు అిందిించిింది  

Provided assistance with technology to support 
learning at home  

విద్యా రి ు పురోగతని త్నిఖీ చేయడానిి మీతో లేద్య మీ 

బిడడతో ప్క్మిం త్రప క్కిండా సింప్రదిించిింది  

Had regular contact with you or your child to 
check in on student progress  

యాక్సబు స్ట చేయదగిన ఫారే్మ టక్సలో లెరిన ింగ్ 

మెటీరియ్ సమకూరిు ింది 

Provided learning materials in accessible formats 

పైవేవీ కావు [Exclusive] None of the above [Exclusive] 

73. మీర్థ పూరిత చేసిన అతుా నన త్ ఫ్ల ు న విదా  ఏది? 

పోసుటప్గాడుా య్యట్ డిప్గీ Postgraduate Degree 

ప్గాడుా య్యట్ డిపక్సమా / ప్గాడుా య్యట్ సరి టఫికేట్ Graduate Diploma / Graduate Certificate 

బాా చిలర్బు  డిప్గీ Bachelor’s degree 

అడాా న్బు ఫ్లడ్ డిపక్సమా / డిపక్సమా Advanced Diploma / Diploma 

సరి టఫికేట్బు  III / IV Certificates III / IV 

సింవ్త్బు రిం 12 Year 12 

సింవ్త్బు రిం 11 Year 11 

సింవ్త్బు రిం 10 Year 10 

సరి టఫికేట్బు  I / II Certificates I / II 

సింవ్త్బు రిం 9 లేద్య త్క్కక వ్  Year 9 or below  

చరప డిం ఇషటిం లేదు Prefer not to say 
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క్రోనా వైరస్ట/కోవిడ్-19 క్కటుింబ ఆరిుక్వా్ వ్సుపై ప్రభావ్ిం చూపిిందని మాక్క తెలుసు క్కటుింబాలు 

ఎదుర్క ింటునన  ఆరిుక్ పోరాటాలను బాగా అవ్గాహన చేసుక్కనేిందుక్క మేమ్య అనిన  క్కటుింబాలను ిింది ప్రశ్న  

అడుగుతునాన మ్య. 

74. క్రోనా వైరస్ట/కోవిడ్-19 కారణింగా మీ ఇింట్లక్స  ఉపాధి లేద్య ఆద్యయింలో ఎలాింట్ట మార్థప లు సింభవిించాన? 

దయచేసి వ్రితించేవ్నీన  ఎించుకోిండి. 

ఎలాింట్ట ఆరిుక్ ప్రభావ్ిం లేదు[Exclusive] No financial impact [Exclusive] 

ఒక్ వ్యోజనుని (సింరక్షక్కని) ఉదా్య గిం పోనింది Job loss by one adult (caregiver) 

ఇదదర్థ వ్యోజనుల (సింరక్షక్కల) ఉదా్య గిం 

పోనింది 

Job loss by two adults (caregivers) 

బిలుక్సలు చలిక్సించడిం లేద్య అవ్సరాలు (ఉద్య. 

ఆహారిం) కొనడింలో ఇబబ ింది 

Difficulty paying bills or buying necessities (e.g. 
food) 

వ్యోజనులు ఎక్కక వ్ గింటలు రనిచేయాలిబు  ఉింది Adult having to work longer hours 

వ్యోజనులు నిర్థదా్య గిం కోసిం (ఉద్య. జాబఫ్లసీక్ర్) 

ద్యఖ్లు చేశార్థ 

Adult filed for unemployment (e.g. JobSeeker) 

గవ్రన మెింట్ సహాయిం (ఉద్య. జాబఫ్లక్టరర్) కోసిం 

దరఖాసుత చేశార్థ 

Applied for Government assistance (e.g. 
JobKeeper) 

చరప డిం ఇషటిం లేదు[Exclusive] Prefer not to say [Exclusive] 

 


